
Detta miniatyrhus består av en kub med sidor på 2½ meter och invändiga mått på 2x2x2 
meter. Måtten för de olika funktionerna i huset har baserats på en analys över hur mycket 
utrymme som krävs för olika aktiviteter, som jag, Linnea och Martin gjorde inför planeringen 
av detta hus.  

Utvändigt är både husets tak och samtliga väggar klädda med solceller som laddar upp stora 
batterier i golvet som sedan kan driva husets tv, lampor, spis, microvågsugn, samt kylskåp.  
Soliga och halvsolga dagar räcker solcellerna utan problem till dessa funktioner.  

Om det är dåligt med sol kan man ladda upp batterierna genom att koppla dem till ett 
eluttag, titt exempel på en camping. Om man tar in på camping kan man även passa på att 
fylla upp vattentanken som finns i taket och ger vatten till duchen och kranen i badrummet.

Då man behöver en takhöjd på cirka 2 meter för att ducha, kunna stå upp när man lagar mat 
och bekvämt komma in i huset valde vi att placera dusch och spis, samt arbetsyta i anslutning 
till ingången. 

Längre in i huset finns en loftsäng och under den en soffa samt ett bord. Takhöjden över 
soffan upp till sängen är 140cm, vilket är fullt tillräckligt för att en normallång människa ska 
kunna sitta bekvämt. Från sängen (inclusive madrass) är det bara 50 cm upp till taket, men 
efter att ha prövat detta mått och insett att det faktiskt är högre än man först tror anser jag att 
det inte ska vara några problem att sova där.   

Även takhöjden över toalettstolen har miskats till 140cm för att få plats med den 120cm 
breda loftsängen. 

Bordet framför soffan går att vika på mitten och ner mot väggen, då kommer man åt lådorna 
och skåpet som finns innanför.  Sängbenet kan man sedan lägga under soffan.

Husets solceller och vattentank tillåter att man stannar 
där man känner för det, på någon fin strand, uppe i 
bergen eller i skogen istället för att som med en vanlig 
husvagn vara tvungen att leta upp en camping där el 
finns tillgänglig.

Har man stannat på ett fint, ödsligt ställe där man inte 
behöver lådans slutenhet kan man lyfta upp 
dörrväggen som då skapar ett terasstak och öppnar 
upp huset mot landskapet. På detta sätt utnytjar man 
även solcellerna maximalt med dubbla takytan vänd 
rakt upp mot himmlen. 

Husets lilla storlek gör det lätt att lyfta av från hjulen 
med en båtkran och placera på en flotte, ifall man vill 
ta en semester till havs istället.

Bäst visar sig dock husets kvaliteer när det plaseras 
inne i staden.  Huset siticker nämligen ut så mycket så 
att det maskerar sig självt och de flesta som går förbi 
skulle endast uppfatta det som något nytt, modernt 
konstverk som satts upp och inte 
som en plats där människor bor. 
Två av de tre fönsterna är 
placerade så pass högt att en 
människa inte kan kika in när 
huset står på sina hjul och 
dörrens glas är inte 
genomskinligt, detta gör att man 
genom att sätta gardiner för det 
tredje fönstret skapar en helt 
privat plats utan insyn. 
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Här till höger har jag placerat huset vid en statoilmack med dörren ut mot 
parkeringen och den helt solida fasaden ut mot vägen där bilar kör in och ut 
till macken för att fasaderna med fönster ska vända sig mot grönskan och 
skapa en fin utsikt.

När man ligger i sängen kan man titta ut genom ett fönster vilket gör att 
sovplatsen inte känns alls så trång och instängd som den annars skulle 
kunna göra. 

Vill man istället göra ingången lite mera privat kan man välja att vrida huset 
90 grader motsols som på fotot här till höger. Då hamnar dörren mot den 
stora gräsmattan där människor normalt inte går. Med denna placering 
hamnar det låga fönstret ut mot vägen, men om man sätter gardiner för det 
kanske det inte gör så mycket. Sängfönstret som man gärna vill kunna hålla 
öppet vätter 
däremot fortfarande ut mot grönska.   

På denna plats skulle man kunna leva i huset så länge som det finns 
tillräckligt med sol för att ladda batterierna. När vattnet tar slut kan man ju 
helt enkelt fylla på med mackens vattenslang som annars använs för att 
tvätta bilfönster.  


